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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยให้กำรดำเนินงำนของ
บริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมี คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557
โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำร
ซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท สรุปได้ว่ำ จำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัท
มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทอันเกิดจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจเพียงพอได้ รวมถึงกำรทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน แสดงอยู่ในเอกสำรแนบ 4 - แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2555 ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง บริษัท
เอสพี ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ได้
มอบหมำยให้ นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager และนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ ตำแหน่ง
Senior Internal Audit Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด และนำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์
และนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และ
มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 4 ปี นอกจำกนี้ นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์
เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยได้ ได้แก่ โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3 และหลักสูตร COSO 2013 ส่วนนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยได้ ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 2 - รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำปฏิบัติงำนประเมินระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบเพื่อประเมินในเบื้องต้นว่ำบริษัทได้จัด ให้มีสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดี มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่ำพนักงำนของบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำร
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ควบคุมภำยในที่จัดขึ้น และเพื่อนำเสนอรำยงำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของกำร
ควบคุมภำยในหรือควำมเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง จุดอ่อนที่ได้พบจำกกำรกระบวนกำรสำรวจ
สัมภำษณ์ สอบทำน สังเกตกำรณ์ และกำรสอบทำนรำยกำร
ทั้งนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6
มิถุนำยน 2556 ได้มีกำรนำเสนอรำยงำนสำรวจระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ได้แก่
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรป้องกันกำรทุจริต กำรควบคุมภำยในของระบบกำรขำย ลูกหนี้และ
กำรรับชำระเงิน กำรจัดซื้อ เจ้ำหนี้ กำรจ่ำยเงินและเงินสดย่อย ระบบต้นทุนและสินค้ำคงเหลือ ระบบสินทรัพย์ถำวร และ
ระบบสำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และผลกำรติดตำม และเห็นว่ำไม่มีประเด็น
ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภำยในอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยฝ่ำยบริหำรได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นส่วนใหญ่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ได้รับทรำบรำยงำนผล
กำรประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 12
พฤษภำคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบภำยในด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนกระบวนกำรในกำรจัดส่งสินค้ำของบริษัท และด้ำน
ระบบต้นทุนและสินค้ำคงเหลือ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

1. กำรตรวจสอบภำยในของระบบสำรสนเทศ

ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่สำมำรถควบคุมดูแลให้ มีกำร
รั ก ษำควำมลั บ และควำมปลอดภั ย ของข้ อ มู ล อย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ หนึ่ ง และคุ ณ สมบั ติ ข อง ระบบ
สำรสนเทศที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพำะโปรแกรม
บัญชียังสำมำรถเอื้ออำนวยให้ข้อมูลมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ยกเว้นเพียงเรื่องกำรควบคุมทั่วไป (General
Control) ของโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีข้อจำกัด
บำงจุดเกี่ยวกับกำรบันทึกกำรเข้ ำใช้งำนระบบในส่วนของ
กำรแก้ไขฐำนข้อมูลหลัก (Master File) อันเป็นข้อจำกัดของ
ตัวโปรแกรมเอง ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรม
เป็น SAP ในอนำคตอันใกล้ และผู้ตรวจสอบภำยในพบว่ำ
กำรควบคุมภำยในของระบบสำรสนเทศยังไม่รัดกุมในกำร
ให้ สิ ท ธิ ใ นกำรใช้ ง ำนระบบ โดยได้ น ำเสนอจุ ด ที่ ค วร
ปรับปรุงให้กำรควบคุมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (รายละเอียด
สรุปไว้ในตารางข้อ 13.1)

2. กำรตรวจสอบภำยในของกระบวนกำรจัดส่งสินค้ำ

บริษัทมีคู่มือกำรปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร ตั้งแต่กำร
ประสำนงำนกั บฝ่ ำ ยขำยและลูกค้ ำ ก่ อนส่ งสิ นค้ ำ กำร
เบิกจ่ำยสินค้ำ ตรวจเช็คจำนวนและรหัสสินค้ำร่วมกัน
ระหว่ ำ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ค ลั ง สิ น ค้ ำ และผู้ รั บ จ้ ำ งขนส่ ง กำร
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ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

จัด แยกเอกสำร และกำรจั ด วำงสิ น ค้ ำ บนรถที่ ชั ด เจน
รวมถึ ง มี ก ำรอบรมผู้ บ ริ ก ำรขนส่ ง และจั ด ท ำสั ญ ญำ
บริกำรขนส่งที่รับประกันสินค้ำสูญหำย พนักงำนมีกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ไปตำมระเบี ย บที่ ว ำงไว้ เ ป็ น อย่ ำ งดี
นอกจำกนี้ บริ ษั ท มี ร ะบบกำรติ ด ตำมที่ ดี โ ดยมี
กระบวนกำรจัดทำรำยงำนเพื่อให้สำมำรถติดตำมปัญหำ
หรื อควำมผิ ดพลำดและสำมำรถทรำบสำเหตุข องกำร
ขนส่ งที่ ไ ม่ บ รรลุเ ป้ ำ หมำยได้ รวมทั้ งมี ก ำรบันทึ กข้ อ
ร้องเรียนของลูกค้ำไว้เพื่อกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
อีกทั้ ง ในทำงปฏิบัติ มีก ำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติ ข อง
พนักงำนโดยใช้ตัวชี้วัดจำกผลงำนที่ทำในแต่ละจุดร่วม
ด้วย อย่ำงไรก็ตำม เพื่อกำรส่งเสริมให้กำรควบคุมภำยใน
มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภำยได้เสนอข้อควร
ปรับปรุงบำงส่วน (รายละเอียดสรุปไว้ในตารางข้อ 13.1)
3. กำรตรวจสอบภำยในของระบบต้ น ทุ น และสิ น ค้ ำ บริ ษั ท มี ร ะเบี ย บวิธีป ฏิ บั ติ แ ละวิ ธีกำรควบคุ มเกี่ ย วกั บ
คงเหลือ
ระบบต้นทุนและระบบกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเป็นไป

อย่ำงเหมำะสมและมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้งมี กำรบันทึกบัญชี ที่เ กี่ ย วข้ องโดย
ถูกต้องครบถ้วน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อกำรส่งเสริมให้กำร
ควบคุมภำยในมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภำย
ได้เสนอข้อควรปรับปรุงบำงส่วน (รายละเอียดสรุปไว้
ในตารางข้อ 13.1)
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

13.1 ประเด็นการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 1/2557
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในของระบบสารสนเทศ
1.1) ไม่มีการตรวจสอบการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ จึงทาให้พบข้อผิดพลาดในการกาหนดสิทธิ์
และบริษัทไม่มีนโยบายให้มีการทบทวนการกาหนดสิทธิ์เป็นระยะ
ข้อเสนอแนะ
เมื่อมีกำรกำหนดสิทธิ์ของ User แล้ว ฝ่ำยสำรสนเทศควรส่งผังแสดงสิทธิ์ในกำรใช้งำนระบบให้ฝ่ำยต่ำงๆตรวจสอบ
ควำมถูกต้องก่อน และเนื่องจำกมีโอกำสที่จะคีย์ผิดพลำด อีกทั้งอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกร ปรับตำแหน่ง หรือ
สับเปลี่ยนหน้ำที่งำนได้ในภำยหลัง บริษัทจึงควรมีนโยบำยทบทวนควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบันของสิทธิในกำรใช้
งำนระบบ โดยให้หน่วยงำน IT ประสำนงำนให้ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงๆ เป็นผู้ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ำสิทธิที่ให้ไว้ยังคง
เหมำะสม เป็นไปตำมหลักกำรของควำมจำเป็นในกำรใช้งำน สอดคล้องกับกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรแบ่งแยกหน้ำที่
รวมทั้งช่วยในกำรรักษำควำมลับของข้อมูล

1.2) การควบคุมรหัส (Password) ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศยังไม่รัดกุมเพียงพอ
ข้อสังเกต
1) มีกำรใช้รหัสผู้ใช้งำนที่มีสิทธิสูงสุด (Root Account) โดยบุคลำกรในฝ่ำยสำรสนเทศ 2 ท่ำน
2) ไม่มีนโยบำยกำหนดคุณสมบัติของกำรตั้งรหัสผู้ใช้งำนให้มีรูปแบบที่ยำกที่จะเดำ
3) ไม่ได้กำหนดห้ ำมไม่ให้ user ใช้รหัส ใหม่ซ้ำกับ รหัส เดิ มที่เคยใช้มำแล้ว นอกจำกนี้ โปรแกรมบัญชียัง มี
ควำมสำมำรถจำกัดในกำรตั้งค่ำกำรควบคุม จึงไม่สำมำรถป้องกันโดยกำรระงับกำรใช้งำนชั่วครำว หำกมีกำรตั้ง
รหัสผ่ำนซ้ำและ/หรือคีย์ผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
4) ไม่มีกำรสอบทำนรำยชื่อผู้ใช้งำนที่มีอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ
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สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
ฝ่ำยสำรสนเทศได้แก้ไขข้อผิดพลำดในกำรกำหนดสิทธิ์ และได้ตรวจสอบและ
ทบทวนสิทธิ์ใหม่แล้ว ตำมขั้นตอนดังนี้
1) ฝ่ ำ ยสำรสนเทศได้ ส่ ง มำตรฐำนควบคุ ม สิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนให้ ผู้ จั ด กำร
หน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อพิจำรณำตำม Job Description
2) ผู้จัดกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนฐำนข้อมูล ผู้ใช้งำนแต่
ละกลุ่ม และสิทธิ์กำรใช้งำนแต่ละเมนู โดยทำกำรตรวจสอบในส่วนที่
รับผิดชอบ
3) ฝ่ำยสำรสนเทศปรับปรุงสิทธิ์และพิมพ์เอกสำรมำตรฐำนควบคุมสิทธิ์กำรใช้
งำน ส่งให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ และลงนำมเป็น
หลักฐำนกำรตรวจสอบ/ทบทวนสิทธิ์

ฝ่ำยสำรสนเทศได้แก้ไขแล้ว โดย
1) ได้กำหนดให้รหัสกำรใช้งำนที่มีสิทธิ์สูงสุด (Root Account) เหลือแค่ 1 คน
เท่ำนั้น
2) ปรับปรุงกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน โดยมีเงื่อนไข ต้องผสมตัวอักษรอย่ำงน้อย 4
ตัว และตัวเลขอย่ำงน้อย 3 ตัว และจำนวนหลักรหัสผ่ำนรวมต้องไม่น้อยกว่ำ
8 หลัก
3) ปรับปรุงโปรแกรมให้มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกๆ 90 วัน และไม่ให้ซ้ำกับ
ครั้งที่ผ่ำนมำ 4 รอบและได้ดำเนินกำร upgrade โปรแกรมบัญชีปัจจุบัน ทำ
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
ข้อเสนอแนะ
ให้ ส ำมำรถป้ อ งกั น กำรเข้ ำ ระบบโดยใช้ ร หั ส ผิ ด ไปจำกข้ อ ก ำหนดแล้ ว
ควรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับ รหัส (Password) ในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศให้รัดกุมยิ่งขึ้น
(ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น SAP)
1) ควรมี Root Account เพียง 1 ท่ำน
4) มีกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้ใช้งำน ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน และพนักงำนที่
2) ควรกำหนดคุณสมบัติของกำรตั้งรหัสให้มีรูปแบบที่ยำกที่จะเดำด้วยกำรผสมผสำนระหว่ำงตัวเลข ตัวอักษร และ ลำออก ระบบจะตัดสิทธิ์ออกจำกระบบอัตโนมัติ
สัญลักษณ์อื่นๆ
3) ควรก ำหนดห้ ำ มไม่ ให้ ใ ช้ร หัส ใหม่ ซ้ ำกั บ รหั ส เดิ ม ที่เ คยใช้ มำแล้ว และพิจ ำรณำปรั บ โปรแกรมบั ญ ชีใ ห้ มี
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมเรื่องดังกล่ำว
4) ควรตรวจสอบรำยชื่อผู้ใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีเฉพำะรหัสผู้ใช้งำนที่จำเป็นต้องใช้งำนเท่ำนั้น
1.3) ไม่ได้มีการสอบทานรายงานบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้ระบบ (Log Report) นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดของ บริษัทมีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว โดย
โปรแกรมบัญชีในการบันทึกประวัติการเข้าใช้งานระบบของ User (Log Report) โดยที่โปรแกรมบัญชีมีการทา 1) บริษัทได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน MIS ตรวจสอบ Log Report
Log Report สาหรับกิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีเท่านั้น ไม่มีการบันทึกการใช้งานระบบที่เกี่ยวกับการแก้ไข เพื่อดูรำยกำรที่ผิดปกติ ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยได้จัดทำคู่มือกำรใช้
Master Fileได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลผู้ขายสินค้า และฐานข้อมูลสินค้า
งำน Log Record ไว้ให้พนักงำนปฏิบัติงำน และพบว่ำมีรำยงำนผลกำร
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินกำรตรวจสอบ Log Report ของเดือนพฤษภำคม 2557 แล้ว
ควรจะมีพนักงำนระบบสำรสนเทศที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ในกำรตรวจดูรำยงำนกำรบันทึกกิจกรรมกำรใช้ระบบ 2) โปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ไม่มีกำรบันทึกประวัติกำรใช้งำนระบบ
(Log Report) เป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถสอบทำนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบและสำมำรถพบควำม (Log Report) ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข Master File บริษัทแก้ไขโดยกำหนด
ผิดปกติที่อำจเกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงทันท่วงที
สิทธิ์ให้ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีเท่ำนั้น ที่สำมำรถแก้ไข Master File ได้ สำหรับ
อนำคต จะมีกำรเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่
บริษัทได้ดำเนินกำรโดย
2. การตรวจสอบภายในของระบบการจัดส่งสินค้า
2.1) กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกว้างเกินไปไม่สามารถระบุเป็นกิจกรรมได้ และมีการระบุมาตรการจัดการ 1. มำตรกำรป้องกันควำมผิดพลำดในกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนนำขึ้นรถขนส่ง
ในทำงปฏิบัติพนักงำนไม่ได้มีกำรประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่ง
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง
1. มำตรกำรป้องกันควำมผิดพลำดในกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนนำขึ้นรถขนส่ง ได้แก่ “ประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำ มอบเนื่องจำกมีเวลำจำกัด บริษัทเห็นว่ำกระบวนกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่ง
ก่อนส่งมอบ” ทีมงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวยังขำดควำมเฉพำะเจำะจง ไม่มีรำยละเอียดวิ ธี มอบ ตำมขั้นตอนกำรทำงำนในปัจจุบันนั้นรัดกุมเพียงพอแล้ว ดังนี้
- ผู้จัดสินค้ำ: ผู้คุมเขตเป็นผู้นำสินค้ำมำส่งมอบ
ปฏิบัติ ไม่มีหลักฐำนของกำรปฏิบัติงำน จึงไม่สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
2. มำตรกำร “ให้พนักงำนจัดส่งโทรติดต่อลูกค้ำทุกครั้งก่อนนำส่งสินค้ำ” พบว่ำในทำงปฏิบัติพนักงำนไม่ได้โทร
- ผู้ตรวจจ่ำย: checker จ่ำยเป็นผู้ตรวจรับสินค้ำจำกผู้คุมเขต และส่งมอบให้
ประสำนงำนกับลูกค้ำทุกครั้งก่อนส่งสินค้ำ โดยจะมีกำรโทรเฉพำะในบำงกรณี เนื่องจำกกำรจัดสินค้ำจะเริ่มใน
พนักงำนขับรถ
เวลำเช้ำกว่ำเวลำที่ลูกค้ำเปิดทำกำร มีเวลำทำงำนจำกัด ฯลฯ
- ผู้ส่งสินค้ำ: คนขับรถขนส่งตรวจสินค้ำกับบิลขำยที่ได้รับและเซ็นรับ
ข้อเสนอแนะ
สินค้ำในบิลขำย (สำเนำคลังสินค้ำ) ไว้เป็นหลักฐำน
1. ควรขยำยควำมและให้รำยละเอียดของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง “ประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่งมอบ” บริษัทจึงปรับปรุงแก้ไขทะเบียนควำมเสี่ยง โดยเอำมำตรกำรดังกล่ำวออก
โดยอำจจะระบุขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนหรือมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผล ฯลฯ
คงเหลือเฉพำะมำตรกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง
2. ควรกำหนดมำตรกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง หรือถ้ำจำเป็นต้องโทรทุกครั้งก่อนกำรขนส่ง อำจจะย้ำยเวลำในกำร 2. บริษัทได้วำงมำตรกำรใหม่ ให้พนักงำนจัดส่ง โทรติดต่อลูกค้ำเพื่อนัดหมำย
โทรนัดหมำยเป็นช่วงเย็นของวันก่อนวันจัดส่งสินค้ำแทน เป็นต้น
กำรส่งมอบสินค้ำในช่วงบ่ำยก่อ นวันส่งสินค้ำโดยจะโทรเฉพำะในกรณี
ดังต่อไปนี้
- เป็นลูกค้ำใหม่
- ลูกค้ำให้ส่งที่ Site งำน
- ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยกำรเงินว่ำส่งสินค้ำพร้อมรับเช็คหรือเงินสด และมีกำร
ประเมินผลจำกรำยงำนปัญหำ กำรจัดส่งสินค้ำ และเสนอที่ประชุม
ผู้บริหำรทุกเดือน
2.2) การจัดวางสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้บริการขนส่ง (สินค้ารอจ่าย) ไม่เป็นระเบียบและสินค้าที่จะขนขึ้นรถคัน บริษัทได้จัดทำป้ำยบอกบริเวณ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ตรวจรับและพื้นที่ตรวจจ่ำย
หนึ่งไม่วางอยู่ในบริ เวณเดียวกัน บางส่วนกองอยู่ ในบริเวณเดียวกับ สินค้าที่เพิ่งน าลงมาจากรถของผู้ขาย สิ น ค้ ำ และตี เ ส้ น สี เ หลื อ งแบ่ ง บริ เ วณให้ ชั ด เจนในเต็ น ท์ ห น้ ำ ส ำนั ก งำน
(สินค้ารอตรวจรับ)
คลังสินค้ำ โดยส่วนด้ำนซ้ำยให้เป็นพื้นที่ตรวจรับ และด้ำนขวำจะเป็นพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
ตรวจจ่ำย ในขณะเดียวกัน สินค้ำที่จะนำขึ้นรถเพื่อส่งให้ลูกค้ำ จะแยกเป็น
บริษัทควรแยกพื้นที่กำรจัดสินค้ำ ไม่ควรวำงปะปนระหว่ำงสินค้ำที่รอตรวจรับเข้ำคลัง และสินค้ำรอตรวจจ่ำยออกไป กองๆไว้ โดยมีหมำยเลขของรถแต่ละคันวำงไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจน
ขึ้นรถขนส่ง และเพื่อป้องกันกำรสลับขึ้นรถผิดคัน สินค้ำส่งขำด ฯลฯ บริษัทควรวำงสินค้ำที่จะขึ้นรถแต่ละคันไว้ใน
บริเวณเดียวกันใกล้กับรถคันนั้นๆ หรือพิจำรณำหำมำตรกำรควบคุมเพิ่มเติม เช่น วำงป้ำยเลขรถขนส่งไว้ที่กองสินค้ำ
เป็นต้น
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หน้ำ 95

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
3. การตรวจสอบภายในของระบบต้นทุนละสินค้าคงเหลือ
3.1) บริ ษัท มีก ารจัด ท างบประมาณในส่วนของฝ่า ยขายและงบประมาณงบกาไรขาดทุน แต่ยัง ไม่ได้ จัดท า
งบประมาณอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการดาเนินงาน และยังไม่มีการ
กาหนดระเบียบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการจัดทาและอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดระเบียบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในกำรจัดทำและอนุมัติงบประมำณอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และควร
พัฒนำกำรจัดทำงบประมำณเพื่อใช้เป็นเป้ำหมำยและเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผน ควบคุม ประเมินผลและปรับปรุงผล
กำรดำเนิ น งำนโดยพิจำรณำร่วมกับ แผนระยะยำวและกลยุท ธ์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรำยละเอียดแยกตำมควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ และกำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
รำยงำนผลงำนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยวิเครำะห์ผลต่ำงที่สำคัญให้
ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำมีเหตุผลที่ยอมรับได้หรือควรแก้ไขอย่ำงไร เพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนต่อไป
3.2) บริษัทยังไม่มีกำรนำระบบต้นทุนมำตรฐำนมำใช้ในกำรคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน รวมถึงใช้เพื่อกำร
วำงแผนและควบคุมต้นทุนอย่ำงเป็นระบบในส่วนของงำนโครงกำร
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดต้นทุนมำตรฐำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์และไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เพื่อนำมำใช้ในกำรคำนวณต้นทุน
และบันทึกบัญชีต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้จัดทำงบกำรเงินได้รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนต่ำง ๆ เช่น
- ใช้เป็น เครื่องมือ ในกำรควบคุมต้น ทุน ให้เป็น ไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้โดยวิเครำะห์หำสำเหตุของผลต่ำง
(Variance) ที่เกิดขึ้นแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำน รวมถึงนำไปพิจำรณำปรับปรุงต้นทุนมำตรฐำนให้
เหมำะสมมำกขึ้น
- นำต้นทุนมำตรฐำนไปใช้ในกำรจัดทำงบประมำณอย่ำงมีหลักเกณฑ์ เพื่อกำรวำงแผน ควบคุมประเมินผลกำร
ดำเนินงำน และใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
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สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
บริษัทมีนโยบำยจะจัดทำงบประมำณเต็มรูปแบบ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2558 เป็น
ต้นไป

ปัจจุบันบริษัทมีกำรกำหนดอัตรำกำไรที่ต้องกำรของสินค้ำแต่ละกลุ่ม และ
จัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของกำไรที่กำหนดไว้กับกำไรที่เกิดขึ้นจริงของ
สินค้ำแต่ละกลุ่มเป็นรำยเดือน ซึ่งหำกพบว่ำมีกำรขำยสินค้ำขำดทุนฝ่ำยขำย
จะต้อ งชี้แจงให้ทรำบและฝ่ำยบัญชีจะจัดทำรำยงำนเสนอให้ผู้บริหำรทรำบ
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำต้นทุนมำตรฐำน โดยจะจัดทำ
ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2557
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
3.3) บริษัทยังไม่มีการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนและกาไรโดยประมาณกับต้นทุนและกาไรที่เกิดขึ้น
จริงจากการขายสินค้า
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทำและนำเสนอรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนและกำไรโดยประมำณกับต้นทุนและกำไรที่เกิดขึ้น
จริง ต่อผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น จัดทำเป็นรำยเดือน เพื่อให้ผู้บริหำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุม
ต้นทุน กำไร และนำมำปรับปรุงต้นทุนโดยประมำณให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประโยชน์ใ นกำรตั้งรำคำ
ขำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด
3.4) บริษัทยังไม่มีการกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและยังไม่มีการจัด ทางบประมาณการลงทุน รายงานติดตามและ
วิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและจัดทำงบประมำณกำรลงทุน โดยกำหนดอัตรำผลตอบแทนและข้อมูลที่ใช้เป็น
ตัวชี้วัดผลไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งในระยะเริ่มต้น บริษัทควรจัดทำรำยงำนติดตำมต้นทุนโครงกำรและรำยงำนวิเครำะห์
ผลต่ำงของต้น ทุน โครงกำรที่เกิดขึ้น จริงกับ งบประมำณเพื่อควบคุมให้ต้น ทุน ทรัพย์สิน ของโครงกำรเป็น ไปตำม
งบประมำณที่กำหนดไว้ ต่อจำกนั้นเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จและก่อให้เกิดรำยได้ บริษัทควรจัดทำรำยงำนติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของโครงกำร เพื่อควบคุมให้รำยได้และกำไรเป็นไปตำมงบประมำณที่กำหนดไว้
3.5) ข้อสังเกตจากการเข้าสังเกตการณ์การตรวจรับ การเบิกจ่าย และการจัดเก็บสินค้า
1. พบว่ำมีกำรจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อมและปรับปรุงสินค้ำของพนักงำนขำยไว้ในพื้นที่
คลังสินค้ำ โดยไม่ระบุป้ำยบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งป้ำยบ่งชี้ของพื้นที่จัดเก็บและป้ำยบ่งชี้ที่ตัวสินค้ำ
2. พบว่ำมีกำรจัดเก็บสินค้ำบำงรำยกำร รวมกันหลำยชนิดในกล่องเดียวกันและไม่ติด Bar code
3. พบพื้นที่คลังสินค้ำบำงพื้นที่ยั งไม่ระบุป้ำยบ่งชี้และมีกำรจัดวำงสินค้ำปะปนกัน เช่น พื้นที่เก็บสินค้ำที่มีปัญหำรอ
เคลียร์ พื้นที่พักสินค้ำรอจัดส่งให้ลูกค้ำ พื้นที่พักสินค้ำที่รับจำกผู้ขำยรอจัดเก็บเข้ำ Location
4. จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจรับสินค้ำ พบกำรตรวจรับสินค้ำบำงรำยกำร ขณะที่ผู้ขำยนำสินค้ำมำส่งฝ่ำยคลังสินค้ำ
ยังไม่ได้รับสำเนำ PO เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำต้องโทรแจ้งให้สำนักงำนใหญ่ส่ง Fax PO ให้เพื่อใช้ในกำรตรวจรับสินค้ำ
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สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
บริษัทจะจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนและกำไรโดยประมำณกับ
ต้นทุนและกำไรที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรขำยสินค้ำตำมที่เสนอแนะโดยเริ่มจัดทำ
ตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2557 เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำสูง จึงไม่ได้จัดทำ
งบประมำณกำรลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ดำเนินกำรกำหนดนโยบำย
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณลงทุนตำมที่เสนอแนะ เพื่อ
รองรับกับโครงกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตโดยจัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่
30 พฤษภำคม 2557

บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงโดย
1. จัดสถำนที่เพิ่มเติมเพื่อแยกเก็บเครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อม
และปรับปรุงสินค้ำของพนักงำนขำย จัดทำป้ำยบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งป้ำยบ่งชี้
ของพื้นที่จัดเก็บและป้ำยบ่งชี้ที่ตัวสินค้ำ ในส่วนที่เป็นเครื่องมือได้จัดเก็บใส่
ตู้มีกุญแจปิดล็อค
2. สินค้ำที่จัดเก็บรวมกันหลำยชนิดในกล่องเดียวกันและไม่ติด Bar code ส่วน
ใหญ่เป็นสินค้ำชิ้นเล็ก แก้ไขโดยกำรนำสินค้ำใส่ซองพลำสติกปิดซองแล้ว
ติด Bar Code ที่ซองพลำสติก
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยคลังสินค้ำ เพื่อให้มีกำรควบคุมที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ำกำรตรวจรับ
กำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บและกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง มีควำมถูกต้อง แม่นยำและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมี
กำรกำหนดพื้นที่ ให้รหัสพื้นที่จัดเก็บสินค้ำให้ครบถ้วนและจัดเก็บสินค้ำตำมพื้นที่ที่กำหนด

3.6) การติดตามสินค้าที่ไม่มาส่งตามกาหนดและสินค้าที่ขาดส่งอาจไม่ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ
ควรกำหนดให้มีกำรติดตำมสินค้ำที่ไม่มำส่งตำมกำหนดเวลำ ภำยในวันที่ครบกำหนดส่งสินค้ำ โดยฝ่ำยคลังสินค้ำ
ตรวจสอบว่ำในแต่ละวันจะมีสินค้ำรำยกำรใดมำส่งบ้ำง ถ้ำถึงเวลำแล้วยังไม่มำส่งควรติดตำมทันทีว่ำจะมำส่งได้
หรือไม่ ถ้ำไม่ได้จะเลื่อนเป็นเมื่อไร โดยต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ต้องกำรใช้สินค้ำด้วย เพื่อป้องควำมเสียที่อำจ
เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่พอใช้หรือสินค้ำไม่พอขำย

ส่วนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
3. ดำเนินกำรจัดทำป้ำยบ่งชี้บริเวณพื้นที่เก็บสินค้ำต่ำงๆ ให้ชัดเจน เช่น พื้นที่
วำงสินค้ำมีปัญหำรอเคลียร์
4. กำรปฏิบัติตำมปกติ เมื่อฝ่ำยจัดซื้อ เปิด PO แล้ว จะส่งสำเนำ PO ให้ฝ่ำย
คลังสินค้ำตำมรอบรถจักรยำนยนต์ เว้นแต่ช่วงรถจักรยำนยนต์ยังไปไม่ถึง
คลังสินค้ำและสินค้ำจำกผู้ขำยมำถึงก่อน ทำงฝ่ำยคลังสินค้ำจะแจ้งฝ่ำยจัดซื้อ
ให้ FAX PO ไปให้
บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงโดยกำหนดให้ฝ่ำยคลังสินค้ำ จัดทำทะเบียนรับใบ
PO จำกฝ่ำยจัดซื้อและนำ PO มำเข้ำแฟ้มเรียงตำมวันที่รับสินค้ำ เพื่อเตรียมกำร
รับสินค้ำและติดตำมสินค้ำที่ไม่มำส่งตำมกำหนดเวลำให้ทันภำยในวันที่ครบ
กำหนดส่งสินค้ำ
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สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี จำกกำรเข้ำ
ดำเนินกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยได้จัดทำรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี (Management Letter) ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 27
กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญและบริษัทได้
ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ว
13.2 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตาม Management Letter ของผู้สอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2556
ความเห็นของผู้บริหาร /
ความคืบหน้าของการปรับปรุงของบริษัท
1. บริษัทหักเงินค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยส่วนหนึ่งเป็นประกันในกำรเรียก - บริษัท ควรจัดให้มีน โยบำยที่ ชัดเจนเกี่ยวกับกำรโอนเงิ น - บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ น กำรเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝำกประจ ำ 12
เก็บเงินจำกลูกหนี้ โดยโอนเงินประกันดังกล่ำวเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท
ประกั น ในกำรเรี ย กเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ในส่ ว นของค่ ำ
เดือ น เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 ตำมมติที่ประชุม
โดยตรง
คอมมิชชั่น เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2557 เพื่อ
ผลกระทบ
รองรั บ เงิ น ประกั น ของพนั ก งำนขำยที่ หั ก จำกค่ ำ
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือของรำยกำรดังกล่ำว
คอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
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